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Budget 2022 – Budgetbemærkninger 

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) skal varetage ejerkommunernes opgaver og 

forpligtigelser i henhold til den til enhver tid gældende beredskabslov, fyrværkerilov og lov om 

beskyttelsesrum med tilhørende retsforskrifter. 

Al dette er MSBR’s kerneopgaver. 

Udover kerneopgaverne kan MSBR udføre øvrige ikke-beredskabsmæssige opgaver for 

ejerkommunerne, andre kommuner, regioner og Staten, hvor gældende lovgivning tillader det. 

Dette betegnes som serviceopgaver. 

MSBR’s mission er effektivt at forebygge, afbøde og begrænse virkningerne af brande og 

ulykker i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommune. 

Med en indsats der skaber størst mulig sikkerhed og tryghed for borgerne i de fire 

ejerkommuner, skal MSBR redde menneskeliv og samfundsværdier. 

Gennem en konstant udvikling ønsker MSBR til enhver tid at fremstå som et moderne og 

tidssvarende brand- og redningskorps, hvor borger og virksomheder oplever at 

• føle sig trygge og sikre ved at bo og arbejde i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg 

kommuner 

• kommunerne råder over et effektivt og professionelt brand- og redningskorps 

• personalet er veluddannet og kan løse de opgaver som MSBR skal udføre 

• MSBR er innovativ og proaktiv i forhold til forebyggende foranstaltninger 

• servicen i top 

• MSBR altid er i stand til at yde direkte eller indirekte hjælp 

• MSBR fortsat udvikler sig i takt med ændrede og nye regler og behov 

 

Ejerkommunernes geografiske udstrækning udgør MSBR’s myndighedsområde og primære 

serviceområde. 

MSBR’s opgaveportefølje kan opdeles i følgende områder: 

Beredskabsmyndigheden, omfatter brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling og 

brandteknisk rådgivning. I de fire ejerkommuner er der ca. 1.000 virksomheder og 

institutioner, hvor beredskabsmyndigheden skal foretage brandsyn. 

Beredskabsmyndigheden behandler og udsteder lejlighedstilladelser i forbindelse med 

overnatnings-arrangementer, større arrangementer med deltagelse af mere end 150 personer, 

festivaler, fyrværkeri o.lign. 

Beredskabsmyndigheden foranlediger, at den overordnede beredskabsplanlægning i 

ejerkommunerne foretages jf. § 25 i Beredskabsloven, samt medvirker i det generelle 

sikkerhedsforebyggende arbejde herunder risikostyring. 

Forebyggende opgaver, som kurser i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse afholdes 

jævnligt. Ligeledes foretages der kampagner for skoler, institutioner, private virksomheder 

m.v. jævnt hen over året. 
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Brandsyn er, udover at være en myndighedsopgave, også en del af forebyggelsesopgaven, da 

der ved brandsynet dels kontrolleres, at de passive og tekniske foranstaltninger til 

forebyggelse af brand og brandspredning er i orden, og dels foregår der en dialog med ledelse 

og medarbejdere på brandsynsstedet, hvor der er mulighed for at påvirke deres adfærd hen 

mod, at være mere opmærksom på brandrisici såvel på arbejdspladsen som derhjemme. 

Det operative beredskab, opererer fra ni brandstationer, hvoraf to drives af Falck, og 

foretager brandslukning, redning og forureningsbekæmpelse mv. Brandstationerne er placeret 

i Faxe, Fuglebjerg, Haslev, Herlufmagle, Næstved, Præstø (Falck), Ringsted, Stege (Falck) og 

Vordingborg. 

Beredskabet råder over 8 indsatslederkøretøjer, 11 autosprøjter, 5 tanksprøjter, 10 

vandtankvogne, 3 drejestiger/redningslifte, 2 slangetender, 7 pionervogne/redningsvogne, 5 

redningsbåde samt diverse støtte- og transportkøretøjer og forskellige aggregater som pumper 

og generatorer. 

Beredskabet bemandes af fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige. Det fuldtidsansatte 

personale udfører opgaverne inden for myndigheds- og forebyggelsesområdet samt ledelse og 

administration. Det primære daglige beredskab udføres i en kombination mellem deltidsansat 

personale og fuldtidsansat personale. Det frivillige personale udgør supplements- og 

støtteberedskabet, der har til opgave at bistå det daglige primære beredskab i hverdagen og 

ved større kriser og katastrofelignende situationer, samt varetage opgaven med at indkvartere 

og forpleje evakuerede personer. Frivilligenheden er vellidte deltagere som samarittervagter 

ved mange arrangementer i området f.eks. Ringsted Festivalen, sportsarrangementer, 

koncerter m.m. 

Vagtcentralen, der er placeret på brandstationen i Næstved, er døgnbemandet og der 

overvåges ca. 844 automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), tyverialamanlæg (AIA) og 

øvrige alarmanlæg fra elevatorer, overfald, pumper m.v. 

Vagtcentralen fungerer også som bagvagt for hjemmeplejens nødkald samt telefonvagt uden 

for normal åbningstid for hjemmeplejen i Næstved Kommune. 

Der er aftale med NK Forsyning og Vordingborg Forsyning, Park og Vej i Næstved og 

Vordingborg kommuner samt Næstved Kommunes IT-center, Næstved Kommunes 

Boligadministration og Bolig Næstved om telefonvagt uden for normal åbningstid. 

Vagtcentralen fungerer som call-center hele døgnet for Næstved Kommune i forbindelse med 

autohjælp, skadeservice vedr. ejendomme samt sygetransport af ansatte og børn i 

institutioner og skoler. 

Derudover kommer der en del henvendelser til vagtcentralen fra borgere og virksomheder i 

kommunerne, samt fra Politi og andre samarbejdspartnere uden for kommunernes normale 

åbningstid. 

Serviceopgaver, udføres for ejerkommunerne i forskellig grad, og er en del af beredskabets 

daglige drift såvel i som uden for normal åbningstid. Der foretages eftersyn af 
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førstehjælpsudstyr og brandslukningsudstyr på kommunale institutioner, herunder også et 

stigende antal hjertestartere. 

Der udføres forskellige serviceopgaver i enkelte ejerkommuner fx service og reparationer af 

øvrige kommunale køretøjer under 3.500 kg, autoassistance til kommunale køretøjer, kørsel til 

læge, akut afspærring af veje, akutte løft i hjemmeplejen, akut bygningsassistance, afhentning 

af døde dyr på kommunale veje m.m. 

Udviklingstendenser 

I 2020 og 2021 har der på enkelte brandstationer været udfordringer med manglende 

medarbejdere til funktionen som holdleder ved udrykninger. Årsagerne har dels været 

udfordringer med at rekruttere medarbejdere til den nødvendige videreuddannelse, og dels 

nedlukningen af Danmark i forbindelse med Corona pandemien, hvor en stor del af kursus- og 

uddannelsesaktiviteterne blev aflyst. 

Manglen på holdledere har sat målsætningen om at fremstå som et moderne og tidssvarende 

redningsberedskab under pres, og i 2022 vil der være et fortsat øget fokus på rekruttering, 

uddannelse og fastholdelse af det nødvendige antal holdledere på de enkelte brandstationer. 

I 2022 vil arbejdet med revision af den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 

blive påbegyndt, med forventning om at den reviderede plan incl. serviceniveau kan behandles 

politisk i første halvår af 2023. 

I 2022 vil der fortsat være fokus på, at udvikle og styrke samarbejdet mellem ledelse og 

medarbejder forankret i den Dynamiske Trio herunder trivslen blandt de ansatte og det fysiske 

og psykiske arbejdsmiljø, samt udvikle og styrke samarbejdet med naboberedskaber, Politi, 

præhospitalt beredskab og øvrige samarbejdspartnere. 

 


